Projekt
z dnia 13 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Pszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i), art. 51 ust. 4, ust. 5, art. 97 ust. 1,
ust. 1a, ust. 5, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1507 z późn. zm.);
Rada Miejska w Pszowie
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które
udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwym miejscowo jest Miasto Pszów.
§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie, z zastrzeżeniem § 3,4 ustalana
jest zgodnie z tabelą:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie Odpłatność w procentach dobowego kosztu
gospodarującej lub na osobę w rodzinie do utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia
kryterium dochodowego
powyżej 100% do 130%
30%
powyżej 130% do 150%
40%
powyżej 150% do 170%
50%
powyżej 170% do 200%
80%
powyżej 200% do 250%
90%
powyżej 250%
100%

§ 3. W przypadku pobytu w schronisku dla osób bezdomnych osoby samotnie gospodarującej, której
dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, której
dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, odpłatność ustala się w wysokości 30%
dochodu tej osoby.
§ 4. W przypadku pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osoby samotnie
gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, odpłatność ustala
się w wysokości 50% dochodu tej osoby.
§ 5. W przypadku gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę
oblicza się proporcjonalnie za każdą dobę pobytu, dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 2, 3,4 przez liczbę dni
w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE
do podjęcia przez Radę Miejską w Pszowie uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Pszów;
Wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. z 03.09.2019r,
poz. 1690/ zmiany zapisów w/w aktu prawnego w części dotyczącej uregulowania sposobu udzielania
pomocy osobom bezdomnym zapisem art. 97 ust. 1a wprowadziły możliwość ustalenia odpłatności za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych również od osób, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (dotychczas osoby te są zwolnione z
odpłatności).
Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym jest
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej).
Podjęcie uchwały ma na celu ustalenie zasad ponoszenia odpłatności przez kierowane do placówek oraz
przebywające w placówkach udzielających schronienia osoby bezdomne, dla których właściwą jest gmina
Pszów.
Art. 51 ust. 5 ustawy stanowi, iż schronisko dla osób bezdomnych uznaje się za ośrodek wsparcia.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 w/w ustawy stanowi, iż odpowiednio rada powiatu lub rada gminy ustala, w
zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych.
Art. 97 ust. 1 brzmi: „Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot
kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą
opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego.”
Wprowadzony ustawą z dnia 19 lipca 2019r. art. 97 ust. 1a ustawy stanowi, iż „W przypadku osoby
bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie
może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie
osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku osoby skierowanej do schroniska
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.”
Dotychczas osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego zgodnie z
art. 8 ustawy o pomocy społecznej są na podstawie przepisu art. 97 ust. 1 w/w ustawy zwolnione z
obowiązku wnoszenia opłat.
Określenie odpłatności według proponowanych zasad pozwoli ustalać wysokość odpłatności osób
zobowiązanych do jej wnoszenia w sposób uwzględniający możliwości tych osób.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji powinna zostać poddana konsultacjom społecznym.
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